
Procedura przychodzenia/wychodzenia/odbierania uczniów  

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego  

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w Będzinie. 

1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni zachowad dystans 
społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 
2m i muszą nie mied objawów wskazujących na zachorowanie koronawirusem oraz nie mogą byd 
zarażonymi koronawirusem. 

2. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzid z dziedmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły tzn. 
wyznaczonego obszaru – holu przy wejściu głównym, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z 
dzieckiem w holu szkoły, pozostali uczniowie wraz z rodzicami/opiekunami oczekują na zewnątrz w 
odstępie 2m od kolejnego ucznia, rodzica z dzieckiem, przy czym należy przestrzegad wszelkich 
środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa). 

3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów nie wchodzą na teren szkoły, dzieci 
odbierane są przy wejściu na teren szkoły. 

4. Uczeo przychodzący do szkoły w celu uczestniczenia w zajęciach na terenie szkoły powinien zachowad 
dystans społeczny wynoszący min. 2m i musi nie mied objawów wskazujących na zachorowanie 
koronawirusem oraz nie może byd zarażonym koronawirusem. Uczeo wchodzi do holu, jeżeli nie ma 
tam oczekujących osób, a w przypadku gdy w holu jest uczeo/rodzic z dzieckiem, oczekuje on na 
zewnątrz w odstępie 2m od kolejnego ucznia, rodzica z dzieckiem, przy czym należy przestrzegad 
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa) 

5. Uczeo wychodzący ze szkoły oczekuje na możliwośd wyjścia ze szkoły z zachowaniem dystansu  
społecznego wynoszącego min. 2m. Uczeo wychodzący ze szkoły ma mierzoną temperaturę. 

6. Uczeo/rodzic/opiekun powiadamiania dzwonkiem pracownika szkoły o przyjściu/przyprowadzeniu 

dziecka.  

7. W wyznaczonym do tego miejscu (linia z taśmy naklejona w odległości 2 m od drzwi wejściowych na 

teren szkoły) uczeo/rodzic/opiekun czeka na pojawienie się pracownika szkoły. Rodzic/opiekun po 

wejściu do szkoły pozostaje w holu, natomiast pracownik dokonuje wstępnego wywiadu na temat 

stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz prosi ucznia o podejście do niego, w celu dokonania 

pomiaru temperatury dziecka termometrem bezdotykowym oraz przekazania odpowiedniego 

oświadczenia podpisanego przez obojga rodziców/prawnych opiekunów. Dziecko z temperaturą do 

37°C może uczestniczyd w zajęciach na terenie placówki. Dopuszcza się powtórny pomiar temperatury 

ciała ucznia po około 5 minutach. Termometr bezdotykowy jest dezynfekowany po dokonaniu pomiaru 

temperatury ciała u uczniów danej grupy. Codziennie pracownik zapisuje dane dziecka (imię i nazwisko 

dziecka, wynik pomiaru temperatury). Ostateczna decyzja co do wejścia ucznia na teren szkoły należy 

do Dyrekcji szkoły. 

8. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazao do uczestnictwa ucznia w zajęciach na terenie szkoły 

uczeo wchodzi na teren szkoły. 

9. Uczeo klas 4-8 uczestniczący w konsultacjach indywidualnych/grupowych na terenie szkoły 

przekazuje Oświadczenie odnośnie chęci skorzystania z konsultacji indywidualnych/grupowych na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie. 

10. Uczeo uczestniczący w zajęciach rewalidacyjnych oraz uczeo klas 1-3  uczestniczący w zajęciach 

opiekuoczo-wychowawczych z elementami zajęd dydaktycznych przekazuje codziennie Oświadczenie 

o stanie zdrowia ucznia oraz  informacje w związku z pandemią koronawirusa. 

 

  



Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia oraz  informacje w związku z pandemią koronawirusa. 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………….……………………………………... 

Szanowni Państwo 

W trosce o bezpieczeostwo Paostwa, dzieci i pracowników szkoły w związku z pandemią koronawirusa prosimy o 

udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. 

Czy obecnie występują u ucznia objawy infekcji *?  
 
*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, 
wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 
 

TAK NIE 

2. 
Czy ktoś z najbliższego otoczenia ucznia w dniu przyjścia ucznia do szkoły nie przebywa 
na kwarantannie lub w izolacji w związku z zakażeniem lub zagrożeniem zakażenia 
koronawirusem.  

TAK NIE 

 

 ………………………………………..……….. 

podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego 
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